ZÁVERY Z 5. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE LESNÉ HOSPODÁRSTVO
A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
Dátum rokovania:
Začiatok rokovania:

15. október 2020
0900 hod.

Miesto konania:

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa realizovalo
rokovanie Sektorovej rady formou online konferencie
prostredníctvom aplikácie MS Teams1

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
na svojom 5. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel (ďalej len „Sektorová rada).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch
zo 4. rokovania.
3. Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Plánu
obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0.
4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.
5. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a revízia
zoznamu garantovaných NŠZ.
6. Inovácie, ktoré majú vysoký predpoklad vplyvu na ľudské zdroje.

1

Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený audiozáznam pre interné účely
členov Sektorovej rady. Členovia obdržia tento záznam prostredníctvom webového odkazu a budú ho môcť využiť len na svoje
účely spojené s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, konkrétne článku 6, bodu 1 naďalej platí, že
rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebudú členovia šíriť medzi osoby z externého prostredia.

7. Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho
priemyslu.
8. Harmonogram a postup prác Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
II.
schvaľuje
1.

Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.

2.

Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.

3.

Znenie NŠZ Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe a Riadiaci pracovník
(manažér) útvaru lesníckej výroby.

4.

Aktualizovaný harmonogram tvorby a revízie NŠZ.

5.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 15. októbra 2020 (prostredníctvom aplikácie
MS Teams) s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.
III.
ukladá

1. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam inovácií s dopadom na ľudské zdroje v sektore
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
2.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:
▪

za mesiac október revízia dvoch NŠZ
Zodpovední: Vladimír Záborský, Milan Dolňan
Termín: 31. október 2020

▪

za mesiac november revízia troch NŠZ
Zodpovední: Peter Zemaník, Miroslav Skladaný, Miroslav Ďurovič
Termín: 30. november 2020

▪

za mesiac december revízia troch NŠZ
Zodpovední: Igor Patráš, Štefan Vozár, Ivan Klement
Termín: 31. december 2020

3.

Oboznámiť sa s obsahom tabuľky inovácií a predložiť svoje pripomienky na vylepšenie tajomníčke
Sektorovej rady
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín na pripomienkovanie: 29. október 2020
Termín na finálne schvaľovanie: 5.november 2020

4.

Vytvoriť návrhy rankingu poskytovateľov vzdelávania v dvoch pracovných skupinách
(drevospracujúci priemysel, lesné hospodárstvo) a predložiť ich Sektorovej rade na
pripomienkovanie
Zodpovední:
drevospracujúci priemysel – Peter Zemaník, Pavel Laššák,
Vladimír Záborský
lesné hospodárstvo – Dávid Hančinský, Miroslav Ďurovič
Termín: 5. november 2020

5.

Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je nevyhnutné uvádzať
špecifikáciu vykonaných prác v poznámke.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie
1. Termín pracovného online stretnutia na prediskutovanie pripravených návrhov rankingu
poskytovateľov vzdelávania a inovácií v druhej polovici novembra
2. Termín šiesteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 4. decembra 2020 o 09:00.

TREXIMA Bratislava spol. s r.o., Bratislava 15. október 2020

Ing. Igor Patráš
predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel

